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Rozdział 8 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 37. 

     

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych  

na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych (administracyjnych) i obsługi. 

2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązku wynikające z art. 100 Kodeksu pracy. 

3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty i Karty Nauczyciela. 

4. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach 

samorządowych. 

5. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników, o których mowa w § 22 ust. 1 określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 38. 

 

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne): 

1) główny księgowy; 

2) referent; 

3) kierownik gospodarczy. 

2. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) intendent; 

2) konserwator; 

3) sprzątaczka; 

4) kucharz; 

5) pomoc kuchenna. 

3. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska niż wymienione 

w ust. 1 i ust. 2, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 

4. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 10 ustala się na dany rok szkolny w 

arkuszu organizacyjnym. 

5. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 

potwierdzane podpisem pracownika. 

6. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, 

jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 
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6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych  o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły, 

oświadczenia o stanie majątkowym. 

7. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny 

Szkoły.  

 

§ 39. 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Zakres zadań nauczyciela. Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 4 zobowiązani są do: 

1) systematycznego, wnikliwego przygotowania się do prowadzenia lekcji na odpowiednio wysokim 

poziomie; 

2) maksymalnego wykorzystania czasu lekcyjnego na realizację poszczególnych ogniw jednostki bez 

marnotrawstwa na sprawy dodatkowe; 

3) stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach z uwzględnieniem zasady stopniowania 

trudności; 

4) wykorzystywania jak najwięcej pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych na lekcjach, 

celem ułatwienia uczniom zrozumienia istoty tematu zajęć; 

5) stosowania zasady indywidualizacji w nauczaniu; 

6) systematycznego, jawnego oceniania uczniów w powszechnie obowiązującej skali ocen z 

uwzględnieniem odpowiedzi ustnych, pisemnych i prac klasowych; 

7) zachowania bezstronności w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich; 

8) wcześniejszego powiadamiania rodziców (z tygodniowym wyprzedzeniem) o przewidywanej ocenie 

niedostatecznej w przypadku ocen semestralnych i rocznych; 

9) podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności pedagogicznych poprzez: 

a) udział w konferencjach metodycznych, 

b) udział w lekcjach koleżeńskich, 

c) udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, 

d) korzystanie z czasopism pedagogicznych, 

e) materiały ćwiczeniowe proponowane przez nauczycieli  klas autorskich, 

f) współpracę z nauczycielami uczącymi przedmiotów pokrewnych w ramach zespołów 

przedmiotowych, 

g) pracę instruktażową z nowo zatrudnionymi nauczycielami; 

10) punktualnego przychodzenia do pracy; 

11) stałego pełnienia dyżurów korytarzowych i na boisku szkolnym, celem zapewnienia 

troskliwej opieki w czasie przerw; 

12)  Nauczyciele pełniący dyżury zerowe przychodzą 15 minut przed godziną 8, aby 

dopilnować dzieci w szatni; 

13) sprowadzania uczniów kl. I – III do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej; 
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14) dopilnowania pozostawienia w czystości i porządku izb lekcyjnych oraz zamykanie ich w 

trakcie przerw; 

15) dbania o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez: 

a) odpowiednie zabezpieczenie ich na co dzień oraz podczas ferii zimowych i letnich, 

b) korzystanie z nich na zajęciach wyłącznie pod nadzorem nauczyciela lub osoby do tego 

uprawnionej, 

c) zgłaszanie kierownikowi administracyjnemu uszkodzonego sprzętu do naprawy. Nauczyciel 

odpowiada materialnie za szkody wyrządzone z powodu własnych zaniedbań. 

16) opiniowania oceny z zachowania jaką zamierza wystawić wychowawca klasy regulamin 

wystawiania ocen; 

17) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez: 

a) kierowanie uczniów zdolnych do kół zainteresowań, 

b) przygotowanie do udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, 

c) wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy wykraczającej poza program szkolny. 

18) udzielania pomocy uczniom słabym w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez: 

a) dodatkowe wyjaśnienia nauczyciela danego przedmiotu, 

b) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

19) do współpracy z wychowawcami klas, celem poznania zespołu klasowego. 

20) nauczyciel stażysta ma obowiązek systematycznie przygotować konspekty, nauczyciele o 

wyższym stopniu awansu zawodowego zgodnie z ustawą; 

21) wcześniejszego oddawania dokumentów i powiadamiania o: 

a) planowanych wycieczkach jednodniowych i na terenie miasta z dwudniowym 

wyprzedzeniem, 

b) planowanych wycieczkach krajoznawczych, rajdach, biwakach z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem w celu zatwierdzenia składu opiekunów . 

22) zapewnienia dzieciom bezwzględnego bezpieczeństwa w czasie wycieczek oraz podczas 

zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych; 

23) natychmiastowego powiadomienia dyrekcji szkoły o zaistniałych na jej terenie wypadkach; 

24) stwarzanie miłej atmosfery pracy oraz życzliwego dzielenia się uwagami o sukcesach i 

niepowodzeniach zawodowych; 

25) wzajemnego szacunku i koleżeństwa wszystkich członków; 

26) jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty 

27) respektowania poleceń dyrekcji szkoły i władz nadrzędnych. 

3. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące 

zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub na 

ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do 

kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania 

tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

5. Nauczyciel podczas kształcenia na odległość zobowiązany jest do: 
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1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, 

wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy 

zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych; 

9) pracy z uczniami, bądź pozostania do ich dyspozycji; 

10) indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza 

planem lekcji; 

11) indywidualizowania pracy z uczniem podczas kształcenia na odległość stosownie do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

§ 40 

 

1. W szkole utworzono stanowisko pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy 

1) Obowiązki pedagoga/psychologa:  

a) sprawy ogólno wychowawcze: 

  dokonywanie rzetelnej oceny sytuacji wychowawcze, 

 w szkole i składanie dwukrotnie w ciągu roku szkolnego sprawozdań, 

 motywowanie, wspieranie, pomoc wychowawcom w realizacji obowiązku szkolnego przez 

uczniów, 

 kontakt z rodzicami i pomoc metodyczna w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. 

b) Profilaktyka wychowawcza: 

 poznanie warunków życia i nauki uczniów nie wywiązujących się z realizacji obowiązków 

szkolnych i sprawiających trudności wychowawcze, 

 rozeznanie grup nieformalnych, stosowanie metod i środków zaradczych zapobiegających 

niedostosowaniu społecznemu wśród uczniów. 

c) Praca korekcyjno – wychowawcza: 

 organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych wśród 

uczniów napotykających na szczególne trudności w nauce. Pomoc nauczycielom 

w organizowaniu i prowadzeniu zespołów wyrównawczych, 

 monitorowanie nauczania indywidualnego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, 

 organizowanie i pomoc nauczycielom wspierającym w przygotowaniu indywidualnych 

planów edukacyjno-terapeutycznych, 

 indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna, 
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 udzielanie uczniom porad i pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 

konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, 

  przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego wśród uczniów, 

 współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, zakładami pracy, OHP i innymi 

placówkami wychowania i kształcenia pozaszkolnego w celu zapewnienia uczniom 

właściwych warunków do nauki i opieki wychowawczej, 

 rozeznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 

 udzielanie pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym, 

 udzielanie pomocy uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki. 

d) Pomoc materialna uczniom: 

 organizowanie pomocy materialnej oraz opieki nad uczniami znajdującymi się w trudnych 

warunkach materialnych, a zwłaszcza z rodzin niepełnych i rodziców (opiekunów prawnych) 

samotnie wychowujących dzieci, a także z rodzin o dużym stopniu zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, 

 współdziałanie z TPD, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądem rodzinnym, 

prokuraturą, policją, urzędem pracy, placówkami służby zdrowia, kuratorami sądowymi w 

sprawach zapewnienia właściwych warunków socjalno – bytowych i opieki nad dziećmi i 

młodzieżą. 

e) Dokumentowanie pracy pedagoga/psychologa szkolnego: 

 prowadzenie dziennika pracy pedagoga według zasad i wzoru określonego odrębnymi 

przepisami, 

 prowadzenie teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację 

prowadzonych badań i czynności uzupełniających. 

2) Odpowiedzialność pedagoga/psychologa 

a) pedagog odpowiada za realizację wyżej wymienionych zadań przed dyrektorem szkoły i 

radą pedagogiczną a w szczególności za: 

 rozeznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

a także za rzetelną ocenę sytuacji wychowawczej na terenie szkoły, 

 imienne ustalenie uczniów potrzebujących różnych form pomocy dydaktycznej, 

wychowawczej i materialnej, 

 współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi placówkami wychowania, 

kształcenia i opieki pozaszkolnej, w tym – za terminowość, zasadność i kompletność 

składanych dokumentów do tych placówek, 

 koordynację działań w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów, 

 rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej na tym stanowisku, 

 poufność wszelkich danych osobowych zgromadzonych w trakcie swojej działalności, 

 informowanie dyrekcji szkoły o wszelkich trudniejszych problemach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych ujawnionych podczas wykonywania swoich obowiązków. 

3) Uprawnienia pedagoga/psychologa: 

a) pozyskiwać od wychowawców, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów 

niezbędnych informacji i pomocy w celu zapewnienia właściwej realizacji ustalonych potrzeb 

dydaktycznych, wychowawczych i materialnych uczniów, 
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b) wzywać rodziców do stawienia się w szkole w sprawach dotyczących wychowania i nauki 

ich dzieci, 

c) wzywać uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzenie niezbędnych badań 

pedagogicznych wynikających z zadań i kompetencji pedagoga szkolnego, 

d) wnioskować do dyrekcji szkoły w sprawach planowania i organizacji pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

e) udzielać wskazówek metodycznych rodzicom i nauczycielom w sprawach rozwiązywania 

problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

f)  wnioskować o skierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej 

i innych placówek uprawnionych do takich badań i współpracujących ze szkołą,a także o 

umieszczenie uczniów w placówkach wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej, 

g) wystawiać na żądanie uprawnionych organów opinieo uczniach w sprawach merytorycznie 

podległych pedagogowi szkolnemu. Opinia taka musi być każdorazowo podpisana przez 

dyrektora szkoły, 

h)  w sprawach nieuregulowanych niniejszym zakresem czynności obowiązuje droga służbowa 

w celu podjęcia stosownych decyzji i czynności na szczeblu dyrekcji szkoły. 

2. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga/psychologa w 

trakcie kształcenia na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów 

związanych z obecną sytuacją, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny w 

kontekście bieżących zaleceń dot. stanu epidemii. Pedagog/psycholog w trakcie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi 

przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy dostępnych narzędzi komunikacji 

elektronicznej. 

 

§ 41 

 

1. Obowiązki logopedy: 

1) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy i 

pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz (odpowiednio do jego wyników) organizowanie pomocy 

logopedycznej; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono 

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, przy 

ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia terapii pedagogicznej 

i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 



 

7 
 

8) współpraca z dyrektorem szkoły, rodzicami i poradnią psychologiczno pedagogiczną w 

zakresie organizowania pomocy logopedycznej dzieciom. 

2. Logopeda w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość: 

1) przygotowuje i przekazuje ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz 

dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel; 

2) zobowiązuje się do wyboru ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i 

możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie; 

3) prowadzi porady i konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji. 

 

§ 42 

 

1. Zadania nauczyciela wspierającego. 

1) Zadania edukacyjne – związane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego, 

z jego pracą na zajęciach lekcyjnych i zajęciach rewalidacyjnych: 

a) dokonanie diagnozy „roboczej” tak, by proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu 

oddziaływań dydaktycznych, 

b) realizowanie i czuwanie nad realizacją przez ucznia niepełnosprawnego kolejnych zadań, 

kolejnych elementów opracowanego dla niego programu edukacyjno – terapeutycznego, 

c) udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnością tak, by nie zaniżać wymagań 

dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich oceny, 

d) opracowanie, wraz z nauczycielem uczącym przedmiotu toku lekcji tak, by nauczanie 

wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami. 

2) Zadania integrujące – integracja dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły: 

a) czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy, a także całej szkoły, 

b) czuwanie i budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych, 

c) budowanie integracji pomiędzy nim samym, a nauczycielem uczącym przedmiotu, 

3) Zadania wychowawcze: 

a) pełnienie funkcji wychowawczej i pomocniczej względem rodziców dzieci 

niepełnosprawnych i wszystkich uczniów klas integracyjnych: 

b) wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez: 

c) kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, 

d) informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, 

e) udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domowej, 

f) udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych 

specjalistów czy instytucji społecznych (wskazanie ich), 

 

§ 43 

 

1. Obowiązki bibliotekarza:  
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1) ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w 

zarządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w instrukcjach stanowiących 

załączniki do tych zarządzeń,  

2)  przygotowanie planu pracy biblioteki na dany rok szkolny oraz sprawozdanie z efektów 

pracy,  

3) uzgadnianie z dyrektorem szkoły propozycji dotyczących rozwoju biblioteki, 

4) informowanie społeczności szkolnej o stanie czytelnictwa uczniów, 

5) wspieranie działalności wychowawczej poprzez popularyzację literatury pedagogicznej oraz 

filmów i innych materiałów edukacyjnych,  

6) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece i biorącymi udział w konkursach, 

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły 

2. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,  

2) tworzenie centrum informacyjnego i bazy metodycznej,  

3)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu 

zasobów biblioteki,  

5) czuwanie nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu,  

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

7) podejmowanie przedsięwzięć i konkursów mających na celu popularyzację czytelnictwa, 

8)  współpraca z nauczycielami, samorządem uczniowskim w zakresie zaspakajania potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych.  

9) współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalnymi w celu rozwoju kultury 

czytelniczej uczniów,  

10) promowanie aktywnych czytelników, 

11)  dobór odpowiednich nagród książkowych dla uczniów wyróżnionych za szczególne 

osiągnięcia,  

12) wzbogacanie, w miarę możliwości finansowych, zasobów biblioteki o nowości 

wydawnicze i zasoby multimedialne,  

3. Kwalifikacje i normy zatrudnienia bibliotekarza określają odrębne przepisy.  

 


